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Довідка  

про   директора Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів  Березівського р-ну Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Дідиченко Сергій 

Олександрович 

27 квітня 1968 р 

 

Україна, Одеська обл., 

Березівський р-н, с.Розквіт 

вища, Одеський 

педагогічний інститут 

ім.К.Д.Ушинського, 1992 р., 

вчитель математики 

09.1985-06.1992 –навчання в  

Одеському педагогічному 

інституті ім.К.Д.Ушинського; 

06.1986-06.1988 – служба у 

лавах Радянської армії; 

09.1992-09.1994 – вчитель 

математики в Балайчуцькій  

ЗОШ І-ІІ ступенів с.Балайчук 

Березівського р-ну 

09.1994-09.1995 -вчитель 

математики в 

Шевченківській ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

З  09.1995- директор 

Шевченківської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Березівського  р-ну 

Стаж роботи на посаді – 22 

роки. 

  

 

 



Загальні відомості про Шевченківську загальноосвітню школу  

І-ІІ ступенів Березівського р-ну Одеської області 

 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67331 Одеська обл., Березівський р-н, с.Шевченкове, 

вул.Стадіонна 3 

Тел/факс: (04856) 99-2-62 

E-mail: sergeydidychenko@ukr.net 
   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу   

Шевченківська загальноосвітня школа І – ІІ побудована в 1978 

році.Будівля двоповерхова типова, в якій знаходяться 10 класних 

кімнат , внутрішній туалет, спортивний зал та шкільна їдальня. 

Класні приміщення відповідають санітарним нормам. В школі 

функціонує їдальня на 60 посадкових місць  

Проектна потужність школи –180  учнівських місць. 

 Територія школи становить 2,3 га. Завдяки такій великій 

площі на території є велика зелена зона, де росте 89 дерев та 

клумби з висадженими кущами троянд та іншими квітами. На 

території подвір’я школи розміщений  спортивний комплекс з 

площадкою для гри міні-футбол , яма для стрибків в довжину.  

       Школа має власну  котельню на твердому паливі і новий котел 

2016 року, що дає можливість підтримувати належний 

температурний режим в навчальних приміщеннях та суттєво 

впливати на економію палива, враховуючи температуру протягом 

доби. 

    Для підвозу дітей школа має шкільний автобус. 

В школі 9 класів, в яких навчається 55 учнів.  

Школа забезпечена педагогічними кадрами з відповідною вищою 

освітою та кваліфікацією. 

В школі працює 13 педагогічних працівників. 

 Мають кваліфікаційну категорію: 

спеціаліст вищої категорії – 3 

спеціаліст І категорії – 2 

спеціаліст ІІ категорії – 4 

спеціаліст – 4. 

Мають педагогічні звання: 

Старший вчитель – 1 

Основна мета діяльності школи – це безперервний процес 

підвищення ефективності навчально–виховного процесу з 

одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості 

кожного учня.  

    

 

 

 

 

 


